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Fun for Everyone to nowe integracyjne produkty, które pobudzają wyobraźnię 
każdego dziecka. Dzieci dotykają, słuchają i patrzą, ucząc się, jak wygląda świat 

odkrywany różnymi zmysłami.

       inspiracje zabaw w języku migowym na stronie 
       www.fun.trefl.com

Zoo alfabet – to sposób na naukę pierwszych wyrazów i alfabetu po angielsku. 
Specjalne, pasujące do siebie w różnych konfiguracjach klocki, pokryte  
sensoryczną powłoką, oraz zagadki-rymowanki sprawiają, że zabawa  
w rozpoznawanie liter i zwierząt staje się jeszcze ciekawsza. Dzięki aż 18 różnym 
scenariuszom dzieci efektywnie i z ochotą nauczą się nazw zwierząt, kolorów, 
kształtów, cyfr i liter po angielsku.

Opakowanie zawiera:
– 30-elementowe puzzle
– ramkę
– książeczkę z propozycjami zabaw

Zobacz więcej na stronie www.fun.trefl.com. Znajdziesz tam:
– dodatkowe inspiracje do zabaw
– opowieści lektora i dźwięki
– film z językiem migowym

Bo zabawa nie zna granic!
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Drodzy Rodzice!
Oddajemy w Wasze ręce zestaw zabaw „Zoo alfabet”. Korzystając z gotowych  
scenariuszy zadań, odkryjecie wspólnie z dzieckiem, że układanie puzzli to początek 
wspaniałej przygody.

Wesołe obrazki znajdujące się na każdym klocku to tylko pretekst do wielu wspaniałych 
gier z wykorzystaniem przedmiotów z najbliższego otoczenia.

Zestaw zabaw „Zoo alfabet” pomoże dziecku odkrywać świat wszystkimi zmysłami,  
rozwijając spostrzegawczość, koncentrację, małą i dużą motorykę. Nasze zabawy ćwiczą 
orientację przestrzenną, pomagają zrozumieć związki przyczynowo-skutkowe, rozwijają 
słownictwo i wiedzę o otaczającym świecie, a przede wszystkim pobudzają wyobraźnię. 
To pierwszy tak kompleksowy i złożony produkt, w którym wiedza ekspertów, nauczycieli
przedszkolnych i pedagogów została wprzęgnięta w funkcję zabawy.

Każde dziecko jest inne, rozwija się w swoim tempie i ma różne potrzeby poznawcze. 
Każdy rodzic zna swoje dziecko najlepiej i rozumie jego potrzeby. Mając tego świadomość, 
proponujemy szereg zabaw – od najprostszych po bardziej zaawansowane – zadaniem 
rodzica jest wybór tych najbardziej odpowiednich dla swojego dziecka.

Zachęcamy, byście wspólnie z dzieckiem przetestowali wszystkie zabawy, może się  
bowiem okazać, że któraś z nich – nawet prosta – przyniesie wam wiele radości,  
a przy okazji wzbogaci proces edukacyjny dziecka.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Przygotuj miejsce zabawy

1. Zorganizuj przestrzeń do zabawy. Sprzątnij miejsce, gdzie będziecie się bawić,
tak by niepotrzebne rzeczy nie odwracały uwagi dziecka.

2. Zadbaj o odpowiednie oświetlenie.

3. Zwróć uwagę na tło zabawy – czy klocki rozkładane na dywanie albo obrusie będą
dobrze widoczne. Możesz użyć specjalnych podkładek z filcu (np. maty puzzlowej Trefla), 
które dodatkowo będą stabilizowały elementy w jednym miejscu.

4. Ogranicz przestrzeń zabawy, wykładając klocki np. na tacę kuchenną.

5. Przeczytaj inspiracje zabaw. Na stronie www.fun.trefl.com znajdziesz ich wersję 
dźwiękową oraz w języku migowym.

6. Korzystaj z inspiracji i scenariuszy zabaw.

Liczba graczy:   Czas gry:                Wiek: 
5-10 4+1+
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Poznajmy razem ZOO ALFABET

Wyjmij wszystkie elementy puzzlowe z pudełka. Przyjrzyj się im dokładnie. Podziel  
elementy na dwa stosiki: na jednym połóż ramki – są to długie i wąskie klocki, na których 
skryły się cyfry i kolorowe symbole; na drugim stosie ułóż wszystkie kwadratowe 
elementy puzzlowe.

UKŁADAMY RAMKĘ

Najpierw postaraj się ułożyć ramkę obrazka. Elementy ramki mają w sobie skryte cyfry. 
Zacznij układanie od lewej strony (lewy górny róg), od klocka z cyfrą „1”. Idąc w kierunku 
zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, układaj klocki z kolejnymi cyframi  
aż do „10”. Pod cyframi ukryte są wypukłe tajemnicze kropki. To alfabet brajla, którym 
posługują się osoby niewidome. Jeśli chcesz go lepiej poznać, wejdź na stronę  
www.fun.trefl.com.
Ramka gotowa? Brawo!

UKŁADAMY PUZZLE

Spośród wszystkich klocków wyszukaj cztery klocki z figurami: zielonym kwadratem, 
czerwonym trójkątem, niebieskim kołem i fioletowym prostokątem. Będziemy  
potrzebować ich na samym końcu, po ułożeniu liter. Wszystkie klocki pasują do siebie, 
można je układać w dowolnej kolejności, ale w tej zabawie ułożymy klocki w środku ramki 
zgodnie z angielskim alfabetem. Poszukaj najpierw klocka z literą A, potem B, C, D, E, F, 
G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Wypełnij ramkę zgodnie z poniższym 
obrazkiem. Na samym końcu ułóż 4 wcześniej odłożone figury.
Obrazek gotowy? Wspaniale!
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JAK WYGLĄDAM W RZECZYWISTOŚCI?

Na puzzlach znajdują się rysunkowe postaci zwierząt, warto pokazać dziecku, jak wygląda 
dane zwierzę naprawdę. Zachęcamy do wspólnych wyjść do zoo i poznania zwierząt.  
Na stronie internetowej www.fun.trefl.com dostępne są także zdjęcia zwierząt.  
Proponujemy zabawę w poszukiwanie par – dopasuj zdjęcie realnego zwierzęcia do  
odpowiadającego mu puzzla.

UCZYMY SIĘ ANGIELSKIEGO ALFABETU

Teraz czas na kolejną zabawę. Skorzystaj z naszej strony internetowej: www.fun.trefl.com  
i wybierz zabawę „ALPHABET SONG”. Posłuchaj piosenki o alfabecie; w rytm kolejnych 
głosek pokazuj paluszkiem odpowiednie litery na układance. Powtórz ćwiczenie jeszcze 
raz. W kolejnej rundzie zaśpiewaj razem z lektorem.

POZNAJMY SIĘ!

Posłuchaj zabawnych opowieści o zwierzętach. Opowieści można także odsłuchać  
na stronie www.fun.trefl.com.

Jestem dużym zwierzęciem. Uwielbiam moczyć się w wodzie. Mam 
paszczę pełną zębów i długi ogon. Cały jestem zielony, król rzeki ze mnie 
wymarzony. Jestem aligatorem.  
Alligator – to po angielsku aligator.

To ja, niedźwiedź. Żyję w lesie. Jestem dużym zwierzęciem, mam miękkie, 
puszyste futro. Lubię zajadać miodek, nie wzgardzę też grzybkami  
i jagodami. Przed długim snem zimowym lubię napełnić swój brzuszek. 
Bear to po angielsku niedźwiedź.

Dzień dobry, jestem krówka. Całe dnie spędzam na łące, zajadając trawę. 
Mam długi ogon, na głowie rogi, a moja sierść cała jest w łaty.
Cow to krowa po angielsku.
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Cześć, jestem jeleń. Żyję w lesie. Mam swoje mieszkanie w leśnych  
gęstwinach, szybko biegam, a moją dumą są wyjątkowo długie rogi. 
Deer to po angielsku jeleń.

Witam, to ja – słoń. Mieszkam na sawannie. Jest tam bardzo gorąco,  
więc często dla ochłody wachluję się swymi ogromnymi uszami. Potrafię 
też wziąć prysznic, lejąc na siebie wodę z mojej długiej trąby. Ach, moja 
trąba jest naprawdę ekstra!
Elephant to po angielsku słoń.

Poznajcie mnie. Jestem lisem. Mieszkam w lesie, niektórzy mówią, że 
jestem chytry i kradnę kury z kurnika, ale to tylko plotki – zapewniam. 
Mój znak szczególny to długi puszysty ogon i rude futro. 
Fox to po angielsku lis.

Witajcie – jestem żyrafa. Uwielbiam skubać listki z drzew akacji i jestem 
szczególnie dumna ze swoich oryginalnych plamek na futerku oraz niby 
rogów na głowie. Na sawannie żyję i mam bardzo długą, giętką szyję.  
Giraffe to po angielsku żyrafa.

Oryginalne ze mnie zwierzę – poznaj mnie: jestem jeżem. Mam długi 
ciekawski nosek, którym węszę wkoło, a grzbiet mój jest pokryty ostrymi 
igłami. Kiedy boję się troszeczkę: hops! Zwijam się w kuleczkę!
Hedgehog – to po angielsku jeż.

Cześć, to ja – iguana. Pewnie nie jestem ci dobrze znana. Pochodzę  
z dalekiej Ameryki Południowej. Mieszkam na drzewach, moim  
przysmakiem są różne rośliny. Moje kuzynki i kuzynowie miewają różne 
kolory, a na skórze różne wzory. Mam ostre kolce na grzbiecie.
Po angielsku iguana to iguana – to już wiecie!

Żyjątko ze mnie nieduże: poznajcie proszę meduzę. Swoim kształtem 
przypominam parasolkę. Mam mnóstwo cienkich niteczek nazywanych 
parzydełkami. Te parzydełka to moja broń i narzędzie do zdobywania 
pożywienia. Jestem miękka jak galaretka. 
Jellyfish – to po angielsku meduza.

To ja, kangur! Mieszkam w dalekiej Australii. Mam mocne sprężyste nogi 
i świetnie skaczę. Niektórzy mówią, że niezły też ze mnie bokser: potrafię 
świetnie się bronić, używając swoich przednich łap. Przede wszystkim 
jestem troskliwym rodzicem. Małe kangurki noszę ze sobą w torbie na 
brzuchu. 
Kangaroo to po angielsku kangur.
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Oto lew – król wszystkich zwierząt. Przywitaj się ze mną jak z prawdziwym 
władcą. Na głowie zamiast korony mam bujną, miękką grzywę. Ostre zęby 
i pazury – to powód do królewskiej dumy. Mam długi ogon zakończony  
futrzanym pędzlem i tak naprawdę jestem wielkim kotem… Wielkie  
ze mnie zwierzę – na sawannie lubię leżeć.  
Lion – to po angielsku lew.

Cześć, to ja, wesoła małpka. Mnie i moje kuzynki możesz spotkać  
w Afryce, Azji, Ameryce Południowej. Jestem figlarna, skoczna  
i uwielbiam podniebne akrobacje na drzewach. Mój przysmak to  
owoce i rośliny. Dla zabawy lubię stroić śmieszne miny.
Monkey – to po angielsku małpa.

Przedstawić się chcę tobie: jestem narwal we własnej osobie. Jestem 
krewnym delfina, ale dość nietypowym. Mam bardzo długi i ostry kieł, 
który przypomina trochę róg bajkowego jednorożca. Tym kłem potrafię 
rozbić nawet grubą pokrywę lodową. Narwhal – to po angielsku narwal.

Poznajmy się: jestem sowa. Mieszkam w lesie. Potrafię bezszelestnie latać 
i jestem świetnym łowcą. Śpię w dzień, a poluję w nocy. Mam doskonały 
słuch i duże oczy.  
Owl to po angielsku sowa.

Nadeszła godzina, by poznać pingwina! Jestem ptakiem, ale nie potrafię 
latać. Mam za to białe i czarne piórka, dlatego wyglądam jakbym  
chodził w eleganckim fraku! Mieszkam na zimnej Antarktydzie. Ryby  
to mój przysmak. Penguin – to po angielsku pingwin.

Witaj, nazywam się przepiórka. Jestem małym brązowym ptaszkiem.  
Wiję swoje gniazdka na ziemi, w zaroślach. Potrafię szybko biegać.  
Mój charakterystyczny znak to zakręcone piórka na czubku głowy.  
Quail – to przepiórka po angielsku.

Hop, hop, to ja: szop! Mam gęste futerko i puszysty ogon, nocą żeruję, 
chadzam własną drogą. A że jestem niezłym czyściochem, każdy kęs 
jedzenia muszę umyć choć trochę… Na pyszczku czarną maskę jak  
Zorro mam. Nie wierzysz? Spójrz na obrazek – rozpoznaj mnie sam.  
Racoon – to po angielsku szop.

Cześć – to ja, nieśmiała owieczka. Razem ze stadem na łące mieszkam. 
Mam całe ciało pokryte miękką, białą wełną. Z tej wełny można zrobić 
ciepłe sweterki i skarpetki.
Sheep – to po angielsku owca.
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Ja wam mówię – jestem żółwiem. Poruszam się wolno i wolno żuję, blisko 
wody najlepiej się czuję. Czasem miewam minę hardą, na grzbiecie noszę 
skorupę twardą.
Turtle – to po angielsku żółw.

Witaj, jestem jednorożcem. Jestem magicznym zwierzęciem i żyję tylko  
w bajkach. Wyglądam prawie jak konik, prawda? Mam jednak na głowie 
magiczny róg. Choć jestem całkiem wymyślony, bohater bajek ze mnie 
ulubiony. 
Unicorn – to po angielsku jednorożec.

Cześć – jestem sępem. Może wyglądam trochę groźnie, ale nic się  
nie bój. Moje pióra mają ciemny kolor, a na głowie i szyi nie mam 
ich wcale. Jestem mięsożercą, jak inne ptaki drapieżniki.
Vulture – to po angielsku sęp.

Przystań tutaj na chwilkę: poznajmy się – jestem wilkiem. Żyję w lesie 
i – jak wieść niesie – spotkałem tam Czerwonego Kapturka. To tylko bajka 
taka… tak naprawdę, jak przystało na leśnego zwierzaka, mam gęstą szarą 
sierść i lubię mięso jeść. Główna prawda o mnie to ta, że przypominam 
wielkiego psa. 
Wolf – to po angielsku wilk.

Nie mam loczka ani koczka, zwą mnie indyjska przeźroczka. Jestem małą, 
piękną rybką z zupełnie przezroczystym ciałem. Rozpoznasz mnie już  
od dziś.
Przeźroczka po angielsku to: X-ray fish.

Przedstawię ci się po prostu tak: „Dzień dobry, jestem jak.” Jestem  
ogromnym zwierzęciem z dużymi rogami, jestem pokryty długimi 
włosami. Ta długa sierść ciepło trzyma – bo w Himalajach ostra jest zima! 
Yak – to po angielsku jak.

Cześć, jestem zebra. Przypominam trochę małego konika, co po sawannie
w Afryce bryka. Znak szczególny: moje ciało całe sierść ma w paski 
czarno-białe. 
Zebra – to po angielsku zebra.

WIESZ, JAKI TO ZWIERZ?

1. Wrzuć wszystkie klocki do pudełka, bez części od ramki. Upewnij się, że widoczne 
są wierszyki, a nie obrazki. Następnie jeden z graczy losuje klocek i kładzie go przed 
sobą, starając się przy tym, by inni uczestnicy zabawy nie widzieli, jaki obrazek się na 
nim znajduje. Gracz z pomocą osoby dorosłej odczytuje zagadkę, a pozostali próbują 
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zgadnąć, o które zwierzę chodzi. Następna osoba losuje kolejny klocek i odczytuje nową 
zagadkę.

2. Posłuchaj zagadki czytanej przez lektora na stronie www.fun.trefl.com, jeśli wiesz, 
co to za zwierz – wyszukaj odpowiedni klocek.

   TO NIE KŁOPOT ŻADEN WIELKI – ZNAMY JUŻ LITERKI!

Do tej zabawy niezbędna będzie pomoc osoby dorosłej lub lektora z naszej strony 
internetowej: www.fun.trefl.com.
Posłuchaj uważnie liter i nazw zwierząt po angielsku. Dla osoby, która czyta, w nawiasach 
podano wymowę fonetyczną litery lub słów.

Litera Wartość fonetyczna (IPA)

A [eɪ]   B [biː]   C [siː]
D [diː]   E [iː]   F [ɛf]
G [dʒiː]   H [eɪtʃ]   I [aɪ]
J [dʒeɪ]   K [keɪ]   L [ɛl]
M [ɛm]   N [ɛn]   O [əʊ]
P [piː]   Q [kjuː]   R [ɑː]
S [ɛs]   T [tiː]   U [juː]
V [viː]   W [ˈdʌb(ə)l juː]  X [ɛks]
Y [waɪ]   Z [zɛd]
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NAZWY ZWIERZĄT
Alligator  [ˈælɪgeɪtəʳ]    Bear  [beəʳ]   Cow  [kaʊ]

Deer  [dɪəʳ]     Elephant  [ˈelɪfənt]  Fox  [fɒks]

Giraffe  [ʤɪˈrɑ:f]     Hedgehog  [ˈhɛdʒhɒɡ]  Iguana  [ɪˈgwɑ:nə]

Jellyfish  [ˈʤelifɪʃ ]    Kangaroo  [ˌkæŋgəˈru:]  Lion  [ˈlaɪən]

Monkey  [ˈmʌŋki]     Narwhal  [ˈnɑːwəl]  Owl  [aʊl]

Penguin  [ˈpeŋgwɪn]    Quail  [kweɪl]   Raccoon  [rəˈku:n]

Sheep  [ʃi:p]     Turtle  [ˈtɜ:tl]̩   Unicorn  [ˈju:nɪkɔ:n]

Vulture  [ˈvʌltʃəʳ]     Wolf  [wʊlf]   X-Ray Fish  [ˈeksreɪfɪʃ]

Yak  [jæk]     Zebra  [ˈzebrə]

Znasz już wszystkie litery i nazwy zwierzaków?

Brawo! Czas na kolejną zabawę.

Wybierz jeden klocek i powiedz po angielsku, jaka litera znajduje się na klocku  
i jak nazywa się zwierzę na tę literę.

GRUPOWANIE – ZGADYWANIE!

Włóż wszystkie klocki do pudełka. Pamiętasz opisy bohaterów z zabawy POZNAJMY SIĘ?  
Przydadzą Ci się w tej zabawie. Oto twoje zadania:

Spośród wszystkich klocków wyszukaj te, które przedstawiają:
zwierzęta, które żyją w lesie i połącz je. 
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Następnie wyszukaj: zwierzęta, które żyją w wodzie.

Udało się? Brawo!

Powiedz, czy więcej zwierząt żyje w wodzie, czy w lesie?

Teraz kolej na wyszukanie zwierząt egzotycznych, czyli zwierząt żyjących poza Europą, 
np. w Afryce, Ameryce albo Australii.

Czy potrafisz odszukać także zwierzęta gospodarskie? Doskonale!
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Bawimy się dalej. Wyszukaj zwierzęta, które latają, a następnie zwierzęta, które mają 
skorupę. Których zwierząt jest więcej?

Pamiętaj, że niektóre zwierzęta mogą być w różnych grupach, np. żółw ma skorupę i żyje  
w wodzie.

W naszym zoo alfabecie znajduje się jedno zwierzę, które można spotkać tylko w bajce. 
Czy potrafisz je odszukać?

Teraz spośród wszystkich klocków odszukaj zwierzęta, które lubią zimno, i zwierzęta,  
które lubią gorąco.
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FIGUROWO – KOLOROWO

Do tej zabawy niezbędna będzie pomoc osoby dorosłej lub lektora z naszej strony 
internetowej: www.fun.trefl.com.
Posłuchaj uważnie nazw figur i kolorów po angielsku. Dla osoby, która czyta, w nawiasach 
podano wymowę fonetyczną.

 Kwadrat – square [skweəʳ]   Trójkąt – triangle [ˈtraɪæŋgl]̩

 Koło – circle [ˈsɜ:kl]̩   Prostokąt – rectangle [ˈrektæŋgl]̩

żółty – yellow [ˈjeləʊ]   zielony – green [gri:n] 
brązowy – brown [braʊn]   pomarańczowy – orange [ˈɒrɪnʤ]  
niebieski – blue [blu:]   czarny – black [blæk]
czerwony – red [red]   fioletowy – violet [ˈvaɪələt]
biały – white [waɪt]
   
Znasz już wszystkie kolory i podstawowe figury?
Brawo! Czas na kolejne zabawy.

1. Wybierz jeden klocek i powiedz po angielsku, jaki to kształt lub jaki kolor.

2. Znajdź kilka przedmiotów w domu, które przypominają kształtem kwadrat, koło,  
prostokąt lub trójkąt. Nazwij te figury po angielsku i powiedz, jakiego koloru są  
to przedmioty.

1, 2, 3 LICZYSZ TY!

Wyjmij z pudełka puzzle ramkowe przedstawiające cyfry od 1 do 10. Chodzi o wąskie 
puzzle, z których układa się ramkę. Ułóż je na stole.  
W tej zabawie powinna uczestniczyć osoba dorosła. Najlepiej, jeśli powoli przeczyta 
poniższe liczebniki po angielsku. Można ich także odsłuchać na stronie
www.fun.trefl.com.

1 – one [wʌn]  2 – two [tu:]  3 – three [θri:]

4 – four [fɔ:ʳ]  5 – five [faɪv]  6 – six [sɪks]

7 – seven [ˈsevən] 8 – eight [eɪt]  9 – nine [naɪn]

10 – ten [ten]

Powtarzaj brzmienie cyfr, wskazując jednocześnie odpowiednią cyfrę na ramce.
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IMPREZKA U ZWIERZĄT!

Zwierzęta postanowiły wydać przyjęcie. Kiedy spotykasz kogoś, kogo jeszcze nie znasz, 
warto się przedstawić. Sprawdź, jak robią to nasi bohaterowie. Rozłóż wszystkie klocki 
przed sobą obrazkiem do góry.
W tej zabawie powinna uczestniczyć osoba dorosła. Najlepiej, jeśli powoli przeczyta 
poniższe zdania. Można ich także odsłuchać na stronie www.fun.trefl.com.
Wybierz klocek z odpowiednim zwierzęciem, a następnie powtórz zdania.

            „Hi, who are you?”                 „Hi, who are you?”                  „Hi, who are you?”
   
             „I’m an alligator”                          „I’m a fox”                             „I’m a monkey”
   

KIM JESTEM?

W tej zabawie powinna uczestniczyć osoba dorosła. Najlepiej, jeśli powoli przeczyta 
poniższe zdania. Można ich także odsłuchać na stronie www.fun.trefl.com.
Tym razem zwierzęta same się przedstawiają: jaki mają kolor i jak wyglądają.  
Spróbuj zgadnąć po każdej wypowiedzi, które zwierzę właśnie zabrało głos –  
wskaż odpowiedni klocek.

ALLIGATOR – I am long and green. I live by the water. I have very sharp teeth!

BEAR – I am brown. I live in the forest and I eat honey. Who am I?

COW – I live on a farm. I eat grass and make milk. Do you know my name? 

DEER – I can run quietly in the forest. I have beautiful horns.

ELEPHANT – I am very big! I have a long nose, big ears, and big tusks. I live in Africa  
         and India.

FOX – I have soft red fur and live in the forest. Who am I?

GIRAFFE – I have a very long neck and small head. I eat leaves from tall trees.
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HEDGEHOG – I am small and have sharp needles. Who am I?

IGUANA – I am a big lizard with rough skin. I live in Central America.

JELLYFISH – I swim in the ocean. Don’t touch me, I can sting you.

KANGAROO – I can jump with my baby in my pocket. I live in Australia.

LION – I am the king of the African jungle. I can roar. Who am I?

MONKEY – I can jump and play in the trees. I eat bananas.

NARWHAL – I am a special whale because I have a long tusk! Do you know my name?

OWL – I live in the forest. I sleep during the day and fly at night.

PENGUIN – I am black and white. I am a bird, but I can’t fly! I live in cold Antarctica. 

QUAIL – I am a small brown bird. I live in a field. Do you know my name?  

RACCOON – I have a dark mask. I live in America. I eat at night. I wash my food.

SHEEP – I am white. I stay with my friends in a field. I have long hair. People make wool    
                from my hair.

TURTLE – I live by the water. I have a hard shell. Who am I?

UNICORN – I look like a horse, but I have a horn on my head. I am a magical animal,  
                      I live in fairy tales. 

VULTURE – I am a dark bird. I have no feathers on my head and neck. I can fly very  
                     high in the sky. I eat meat. 

WOLF – I am like a big wild dog. I have grey fur. I live in the forest. 

X-RAY FISH – I am a beautiful small fish. You can see through my body. Do you know  
                         my name?

YAK – I am a heavy animal with long hair to keep me warm in the cold Himalayan  
           mountains!

ZEBRA – I live in Africa. I have black and white stripes.
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CZY PAMIĘTASZ, KTO WSIADŁ DO POCIĄGU?

Zwierzęta wybierają się na wycieczkę. Kto jedzie pociągiem?
Połóż klocek z wybranym zwierzęciem, podając jego nazwę i jedną cechę, np. a big lion,  
a funny monkey, a green iguana. Kolejna osoba podaje cechę i nazwę zwierzęcia, 
które już wsiadło do pociągu i doczepia kolejny klocek, podając nazwę i cechę innego 
zwierzęcia. Jak długi będzie nasz pociąg? Kto zostanie mistrzem zapamiętywania?

SZYBKI ŚLIMAK

Rozłóż puzzle tak, aby obrazki były dobrze widoczne. Zostaw miejsce na ułożenie ślimaka 
z klocków.
W tej zabawie powinna uczestniczyć osoba dorosła. Najlepiej, jeśli powoli przeczyta 
poniższe zdania. Można ich także odsłuchać na stronie www.fun.trefl.com.
Posłuchaj zdań, w których zwierzęta przedstawiają się (mówią, jak wyglądają, gdzie miesz-
kają, co lubią, co potrafią). Następnie, jak najszybciej weź klocek ze zwierzęciem,  
o którym mowa. Pierwszy połóż na środku, kolejne dokładaj tak, aby powstał kształt 
muszli ślimaka.

BEAR – I am brown. I live in the forest and I eat honey. 

DEER – I can run quietly in the forest. 

GIRAFFE – I have a very long neck and small head.

KANGAROO – I can jump with my baby in my pocket. 

LION – I am the king of the African jungle. 

MONKEY – I can jump and play in the trees. 

PENGUIN – I am black and white. I am a bird, but I can’t fly!

TURTLE – I live by the water. I have a hard shell. 
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WOLF – I am like a big wild dog. I have grey fur...

Skorzystaj z opisów ze stron 14-15.

KOGO BRAKUJE?

Wrzuć puzzle ze zwierzętami do pudełka. Wybierz cztery klocki i połóż je tak,  
by inni uczestnicy zabawy dobrze je widzieli.  

Po kolei głośno nazwij po angielsku zwierzęta przedstawione na obrazkach.
Udało się? Brawo!

Poproś pozostałych uczestników zabawy, by zamknęli oczy i wybierz jeden klocek.  
Schowaj go, jednocześnie zmieniając kolejność pozostałych klocków. Gotowe? Super!
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Gracze otwierają oczy i jak najszybciej mówią głośno nazwę zwierzęcia, którego brakuje. 
Wykorzystane puzzle odłóż na bok. Następnie kolejna osoba wybiera cztery klocki do 
zgadywanki.

POWIEDZ – KTO?

Rozłóż puzzle tak, aby obrazki były dobrze widoczne.
W tej zabawie powinna uczestniczyć osoba dorosła. Najlepiej, jeśli powoli przeczyta 
poniższe pytania. Można ich także odsłuchać na stronie www.fun.trefl.com. Dziecko  
zgodnie z treścią pytania wskazuje klocki ze zwierzętami, które mogą być odpowiedzią  
na usłyszane pytanie.

Who is green?

Who likes bananas?

Who lives on a farm?

Who can fly?

Who is brown?

Who is small?
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Who is black and white?

Who lives in the forest?

Who has a long neck?

Who lives by the water?

Who has long hair?

Who has a long nose?

Who is a king of the jungle?

Who is big?

Jeśli nie rozumiesz pytania, skorzystaj ze słowniczka obrazkowego na końcu naszej 
książeczki.
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ZABAWA W SZYFROWANIE – TAJEMNICZE KROPKI

Nasza układanka zawiera wypukłe kropki – znajdziesz je na każdym klocku ramki oraz 
na klockach z literkami w prawym dolnym rogu. Wiesz już, że to alfabet brajla, którym 
posługują się osoby niewidome. W naszej zabawie możesz go użyć do szyfrowania, czyli 
przekazania komuś tajnej wiadomości. Najpierw poznaj sposób zapisywania liter i cyfr 
brajlem. Każdy znak w alfabecie brajla można zapisać w tzw. sześciopunkcie –  
przypomina on szóstkę w kostce do gry. W zależności od tego, jakie punkty zaznaczysz – 
powstaje odpowiednia litera, cyfra lub inny znak.

Alfabet brajla wygląda następująco:

Dla oznaczenia wielkiej litery używa się tzw. znaku wielkiej litery.
 
Więcej zabaw oraz znaki polskich liter brajlowych znajdziesz na stronie  
www.fun.trefl.com.

1. Weź czarny pisak i kartkę w kratkę albo wydrukuj szablon ze strony www.fun.trefl.com  
i zapisz najpierw swoje imię za pomocą brajla. Potem imię twojej mamy albo taty. 
Udało się? Brawo!

2. Odgadnij, jakie imiona zapisaliśmy poniżej:

a b c d e

k li j

f g

m n

r sq t u

y z

h

o p

v w x
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Do oznaczenia cyfr używa się pierwszych dziesięciu liter alfabetu brajla, ale przed  
cyfrą lub liczbą piszemy dodatkowy znak, tzw. znak liczby, który wygląda tak:  

Tak zapisujemy brajlem cyfry:

3. Weź czarny pisak i kartkę w kratkę albo wydrukuj szablon ze strony www.fun.trefl.com  
i zapisz najpierw swój wiek za pomocą brajla. Potem wiek twojej mamy albo taty.  
Udało się? Brawo!

4. Odgadnij, jakie cyfry i liczby zapisaliśmy poniżej:

1 2 3 4 5

6 7 8 9 0
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Złamałeś nasz szyfr, gratulacje! Jeśli chcesz sprawdzić swoje odpowiedzi, zajrzyj na koniec 
naszej książeczki.

UKŁADANIE PROSTYCH WYRAZÓW PO ANGIELSKU

Wysyp z pudełka wszystkie klocki z literami. Poznaj krótkie słowa po angielsku  
i baw się w ich układanie z liter.

BIG – duży

   
LONG – długi

SHORT – krótki

LIGHT – jasny

DARK – ciemny

HOT – gorący

COLD – zimny

CAR – samochód
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PLANE – samolot

HAT – kapelusz

HOUSE – dom

KEY – klucz

BED – łóżko

MEAT – mięso

MILK – mleko

CAKE – ciasto

ICE – lód

SUN – słońce

DAY – dzień
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NIGHT – noc

WATER – woda

FOREST – las

JUNGLE – dżungla

FIELD – pole

FARM – farma

RUN – biegać

LIVE – żyć

FLY – latać

HAVE – mieć

CAN – umieć
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SŁOWNICZEK OBRAZKOWY

I AM

I CAN

YELLOW RED

BLUE

GREENPINK

ORANGE

PURPLE

BLACK

BROWN WHITE

GREY

JUMPRUN

STING

SWIM FLY

ROAR

Raaa...!!! Auuu...!!!

BIGSMALL SHORT LONGLIGHT HEAVY
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I EAT

I LIVE

GRASS LEAVES BANANAS HONEY MEAT

DURING THE DAY AT NIGHT

BY THE WATER IN THE OCEAN

IN THE FOREST IN THE JUNGLE

IN A FIELD ON A FARM
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I HAVE

Africa

Asia

South
America

North
America Europe

Australia

Antarctica
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Odpowiedzi do cyfr i liczb w brajlu

Odpowiedzi do imion w brajlu 

ANETA TOMEK

KASIA JACEK

PIOTR MONIKA

AGNIESZKA MACIEK

1 4 8 10

15 19 27

52 394 2016
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Polecamy także:

Palce lizać

Na wsi

Sąsiedzi

Zwierzakowo
W ogrodzie

Łączymy4 pory roku
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